ورقة عمل المكتبة الرقمية العالمية الخاصة بالوصف
ورشة العمل المنعقدة بالدوحة 3102
أي من المعلومات غير معروفةُ ،يرجى كتابة "غير
ُيرجى ملء ورقة العمل هذه كاملة بقدر اإلمكان .إذا كانت ّ
معروف".
ما هو العنوان األصلي لهذه المادة؟ (يُرجى تدوين العنوان كما هو مكتوب بالضبط على المادة – إذا لم
.1
يتوفر عنوان أصلي ،يُرجى كتابة "غير موجود").
تايبس
أرابيا فيتريس ِ
.2

ما هي هذه المادة؟

توضح هذه الخريطة شبه الجزيرة العربية.
.3

يُرجى وصفها ماديًا (الحجم والمحتويات والسمات المميزة ،إلخ) ،إن أمكن .كيف تم تكوين أو تقسيم المادة؟

ُتظهر الخريطة بالد العربية السعيدة والعربية الصحراوية والعربية البترائية .كما تشمل مناطق أخرى مثل فلسطين
وبالد ما بين النهرين وكلديا وبالد فارس ومصر والحبشة .لذلك فإنه يمكن القول إن كل من "إنديكارا" و"إياكارا"
و"إشارة" و"أفانة" تشير إلى نفس المكان ،حيث كان ألكسندر األكبر ينوي بناء عاصمة على جزيرة في الخليج
العربي لتمكنه من السيطرة على التجارة في المنطقة وتوسيع إمبراطوريته (وهي خطة لم يتمكن من تحقيقها قبل
وفاته) .أوضحت الدراسات األثرية أن هذا المكان كان جزيرة فيلكا في الكويت حاليًا ،على الرغم من أن بعض
المؤرخين يرجحون أن جزيرة أبو علي هي المقصودةُ .تظهر الخريطة شبه جزيرة بالقرب من البحرين حاليًا .وتدل
جزر "أراثوس" و"ثيالسو" على جزيرتي المحرق والبحرين على التوالي اللتين تقعان إلى الشمال من قطر .وُ ضعت
الجزيرتان على هذه الخريطة على جانب الساحل الفارسي ،ربما نتيجة اختالط األسماء بـ"هرمز" و"قشم" على
رسام الخرائط.
.4

من قام بإنتاجها؟

الخريطة من إنتاج كريستوف فايغل.
.5

ما هي الحقائق المهمة التي يجب معرفتها بشأن هذا المُنتِج (أين وُ لِد ومتى واإلنجازات الخاصة به ،إلخ)؟

كان كريستوف فايغل ( )1725-1654نحات وتاجر تحف فنية وناشر ألماني.
.6

متى تم إنتاج المادة؟

ُنشِ َرت الخريطة عام .1720
.7

أين تم إنتاجها؟

في نورمبرغ.

.8

ما هي أهمية هذه المادة بالتحديد؟ ما الذي يجعلها مميزة؟

ظهر عد ًدا كبيرً ا من البلدات .ويحتوي إطار العنوان على تسع من قطع النقود المزخرفة .تستعمل الخريطة أسماء
ُت ِ
القبائل والمدن نفسها التي استخدمها بطليموس .كما أن بعضها مستخدم أكثر من مرة ،مع وجود بعض الفوارق.
وأُطلِق على قطر على الخريطة اسم "كاتارا" ،لكن شكلها ومكانها غير دقيقين.
هل هناك أيَّة معلومات أخرى من المهم مالحظتها بشأن هذه المادة؟ (على سبيل المثال ،إذا كانت أيّ من
.9
إجابات األسئلة الموجودة أعاله غير عادية أو غير متوقعة ،يُرجى تفسير السبب).

